
Dankbaar om wat hij voor ons is geweest, nemen we afscheid van

de heer Roland De Buck
echtgenoot van Andréa De Mil

geboren te Zottegem op 2 februari 1949
en plots thuis overleden te Sint-Maria-Latem op 18 januari 2019.

Gesterkt door de H.Sacramenten.
Lid van de kerkfabriek.

Dit melden u met diepe droefheid:

Andréa De Mil,
zijn echtgenote;

Ann en Filip De Buck - Matthys,
Liselot, Lucas en Lennert,

Johan en Evelin De Buck - Genbrugge,
Jana en Febe,

Kristof en Katrien(†) De Buck - De Poortere, en vriendin Lien De Blanc,
Laure en Elize,
Julie en Alyss,

Veerle en Marcel De Buck - Lakinyu ,
Malia,

zijn kinderen en kleinkinderen;
zijn zus, broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families De Buck - Meerpoel en De Mil - De Groote.

Met dank aan: zijn huisarts Tim Decraecke.

Rouwadres: Familie De Buck - De Mil
                 p/a Uitvaartzorg De Pauw

U kan Roland een laatste groet brengen, in het funerarium van
Uitvaartzorg De Pauw, woensdag en donderdag van 16u tot 18u.

Gedenk Roland in een vroom gebed. Uitvaartzorg De Pauw - Beerlegemsebaan 45 - 9630 Zwalm-Beerlegem - 055/499.012

Condoleren www.depauwzwalm.be

De plechtige uitvaartliturgie

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaats hebben in de parochiekerk van Sint-Mattheus te

Munkzwalm op vrijdag 25 januari 2019 om 10.30 uur

gevolgd door de crematie en de teraardebestelling in de

familiegrond op het kerkhof te Sint-Maria-Latem.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Samenkomst aan de kerk.

Noch bloemen, noch kransen.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk van Nederzwalm
op zaterdag 23 februari 2019 om 18.00 uur.

“Als dit het einde is en verder niets, dan is er leegte , gemis ,
verdriet en tranen , om wat er eens was en niet meer is ...”

“Als tranen een trap konden worden ,
en herinneringen een brug,

dan klommen wij met z’n allen naar de hemel
en halen wij jou terug !”

http://www.depauwzwalm.be

